
Vuosi 3001 
"Perkele et tääl on kylymä! Siis tännehän jäätyy. Nytki on Maybe jotai -22 mut tuntus ku ois -40 kun tuulee nii 
paljo... asun viel ihan meren lähellä ei ees kilsaa rannast!" Sanoi nuori kaunis vaaleatukkainen Rihanna 
Jönis. Hän istuu pienessä vaaleanpunaisessa huoneessaan ja puhuu takkipuhelimeen, matkapuhelin 
integroitu pikkutakkiin.  
 
Rihanna asuu Hangossa lapsuuskodissaan. Hän täyttää toukokuussa kuusitoista vuotta. Maaliskuun alussa 
hän oli mukana laulukilpailu, Sävelfestivaaleissa ja sijoittui viimeiseksi. Jatkoon selvisi tanssiyhtye Frendix. 
 
Sävelfestivaali on tätä nykyään Suomen Euroviisu karsinta eli entinen UMK. 
Tätä nykyään Euroviisujen Eurooppa finaali järjestetään joka vuosi Gotlannin saarella, saaren eteläpuolella, 
jonne on rakennettu Euroviisuja varten viisukylä. Siellä on suuri hotelli, jossa viisufanit ja esiintyjät asuvat.  
Enää voittajavaltion ei tarvitse järjestää Euroviisuja, ettei tulisi kalliiksi. Ainoastaan kansalliset karsinnat 
järjestetään kussakin Euroopan liittovaltion osavaltiossa. 
Gotlanti on saanut itsehallinnon Ahvenanmaan tapaan mutta kuuluu Skandinaviaan, joka on Ruotsin, 
Tanskan ja Norjan yhteenliittymä.  
 
Tämän vuotinen Skandinavian Euroviisuedustaja on nuori Nisse Åström biisillään Little Bit. Joku aika sitten 
hän voitti Skandinavian Euroviisukarsintakilpailun. Rihannalle oli suuri pettymys, kun ei päässyt kilpailemaan 
Nissen kanssa viisuvoitosta.  
 
Euroviisuissa on tätä nykyään modernia iskelmää, joka on diskomaista jytkettä, jota kutsutaan Suomessa 
diskohumpaksi. Radiokanavilla soi lähes päivittäin Rapin, teknon, rockin sillisalaattia sekä diskohumppaa.  
Sanat ovat lähes järkenään englanniksi tai esperantoksi toki suomalaisiakin kappaleita tehdään.  
Rihannan euroviisukappale oli suomeksi ja se lienee syynä huonoon menestykseen, kuten tavallisesti. 
Suomi ei ole kertaakaan pärjännyt suomen kielellä mutta voittanut useasti englanniksi. Ensimmäinen voitto 
irtosi Lordin Hardrock Hallelujah kappaleella vuonna 2006 eli kauan sitten.   
Rihannan kappale on ihan hyvää diskohumppaa mutta väärän kielinen koska suomea on vaikea ymmärtää 
maailmalla. Jos hän olisi laulanut englanniksi tai esperantoksi, niin todennäköisesti olisi päässyt jatkoon. Hän 
sai ainoastaan 11-12 ääntä. Rihanna on kiinnostunut diskohumpasta.  
 
Kilpailun jälkeen hän tunsi kummallista telepatiaa; ihan kuin möreä miesääni sanoisi pään sisällä, että 
Keravalla odottaisi iso jytky.  
Maaliskuun lopulla Rihanna päätti ottaa asiasta selvää, että oliko siellä Keravalla mitään erikoista vai onko 
hän tulossa hulluksi. Hän matkusti PendolinoX3000 luotijunalla Hangosta Helsinkiin ja sieltä Keravalle.  
 
Keravan asemalaiturilla hän sulki silmänsä ja yritti ajatella mihin suuntaan tunteet ohjaavat. Hän tunsi 
jonkinlaista vetoa aseman lähellä olevien keltaisten kolmikerroksisten, niin kutsuttujen flanellitalojen, takana  
olevaan saman tyyppiseen harmaaseen kolmikerroksiseen kivitaloon. Rihanna käveli kohti taloja. 
Ensimmäiseksi hän tuli pikaruokala Areenan edustalle, mutta sisäinen ääni käski kävellä korttelin toiselle 
puolelle. Pikaruokalan vieressä on Karin hierontasalonki. Hän tuli Y-risteykseen, jossa sisäinen ääni käski 
kävellä kohti harmaata kolmikerroksista taloa. Hän näki kyseisen talon toisen kerroksen päätyikkunasta 
houkuttelevia sinisiä neonvaloja. Hän käveli kyseisen talon A-rappukäytävän ulko-ovelle ja kokeili jos ovi olisi 
auki. Ovi naksahtaen aukesi. Rihanna meni sisälle rappukäytävään. Hän katsoi rappujen alapäässä olevalta 
valotaululta, että keitä asuu tässä rapussa. Valotaululla luki punaisilla kirjaimilla; 1 Floor: Lasse Kipinä, Mallu 
Jussila. 2 Floor: Leevi Loomis, Jim-Oscar Brandzer. 3Floor: Rikhard Reinikainen, Tuure Sköld.  
Rihanna tunsi vetoa toiseen kerrokseen. Hän nielaisi ja ajatteli, että Jim-Oscar vaikuttaa erikoiselta.  
Hän ei tunne kyseistä henkilöä eikä ole koskaan nähnytkään koko heppua. Hän nousi raput toiseen 
kerrokseen. Asuntojen ovet ovat harmaata metallia.  
Toisessa kerroksessa Leevin ja Jim-Oscarin ovien välissä on pieni punainen palosammutin. Rihannalle tuli 
mieleen eräs hauska vanha vitsi, jossa mies menee musiikkikauppaan ja tahtoo ostaa punaisen trumpetin 
nurkasta ja valkoisen haitarin ikkunan alta. Rihannaa alkoi naurattaa, mutta onnistui pidättämään naurun 
purskahduksen.  
Hän katsoi sammuttimen oikealla puolella olevaa metallista ovea, jonka postiluukussa lukee punaisilla 
kirjaimilla; Jim-Oscar Brandzer. Rihanna nielaisi. Hän pohti kuumeisesti, jos uskaltaisi soittaa ovikelloa, jotta 
näkisi millainen ukkeli asuu tässä asunnossa. Hän asetti vapisevan sormensa ovikellon nappulan päälle ja 
pohti, että millainen mahtaa olla Jim-Oscar. Jonkinlainen voima auttoi häntä painaa ovikellon nappulaa; 
DING DONG!  
Rihannan polvet tutisivat ja hän otti askeleen taaksepäin ja ajatteli, että nyt olisi korkea aika häipyä ennen 
kuin mokaisi täydellisesti ja sitten juorulehdistö herkuttelisi. Samassa ovi aukesi ja ovenraosta kurkisti 
puolikaljupäinen mies, joka sanoi lievästi änkyttäen: ”Mimiitä asiaa?” Rihanna pakotti itsensä olemaan 
aloillaan ja alkoi änkyttää: ”Juu, tahtoisitko ostaa multa musiikki-USB-kalikan?” ja otti ruskeasta 
keinonahkaisesta olkalaukusta musiikki-USB-kalikan, joka on täynnä hänen omia kappaleitansa.  



Kalikan päällä on hänen valokuvansa, jossa hän istuu valkoisella sohvalla napapaljaana. Rihanna arveli 
miehen iäksi jotain 30 vuotta eli heillä on melkoinen ikäero, mutta joku häntä viehätti miehen ulkonäössä, 
ehkä se oli miehen pullottava läskimaha sekä pulleahkot posket.  
Mies kysyi otsarypyssä änkyttävällä monotonisella äänellä: "Mitä sä sanoa?" Rihanna rykäisi:  
"Öh, haluatteko ostaa USB-musiikkia? 10 euroa ja eikä maksa paljon!" johon mies änkytti: 
"Mitä biisejä sulla on?" Rihanna änkytti aivan tulipunaisena: "Juu, siinä on muun muassa mun 
Euroviisukappaleeni, se, joka tuli... Öh, viimeiseksi Sävelfestivaaleilla.” Rihannaa hävetti, että kauppaa 
viimeiseksi tullutta kappaletta mutta hänen onnekseen mies innostui kappaleesta ja kehotti tulla peremmälle.  
Rihanna kysyi: ”Öh, otaksun, että olette Jim-Oscar?”, johon mies nyökkäsi hyväksyvästi: ”Kyllä oon, tuu 
peremmälle!” Rihanna riisui vaaleanpunaiset kaasuremmikengät oven ulkopuolelle ja meni varovaisesti 
asuntoon. Eteisen ruskea käytävämatto oli hieman vinossa.  
Heti kun hän oli tullut sisälle, niin silloin Jim-Oscar napsautti kaukosäätimellä ulko-oven lukkoon ja sanoi: 
"Ovi on hyvä pitää lukossa, ettei ketään hiippailisi sisälle." Rihannan sydän hyppäsi kurkussa asti ja hänelle 
tuli ajatus, että minne hän on nyt joutunut ja onko tuo mies raiskaaja. Hän huomasi, että mieskin oli 
stressaantunut. Mies yritti kaikkensa, ettei hermostuneisuus näkyisi. Eteisen seinällä, ulko-ovelta katsottuna 
oikealla, on seinään upotettu kotitietokone näyttöruutuineen. Vasemmalla puolella on puinen naulakko, jonka 
yläpuolella on sähkörasia. Naulakon päällä lojuu useita lierihattuja sekä muutama tummansininen myssy.  
 
Jim-Oscar käski siirtyä olohuoneeseen. Hän kyseli lisätietoja musiikki-USB-kalikasta, jolloin Rihanna kertoi: 
"Oikeastaan tämä on ilmainen, koska kappale jäi viimeiseksi ja toiseksi sä oot niin hyvännäköinen."  
Jim-Oscarin suu loksahti auki hämmästyksestä. Rihanna nielaisi ja jatkoi: "Ööh, mä seurasin pään sisäisiä 
ääniä, jotka opastivat minut tänne, anteeksi jos häiritsin ja kyllä mä voin heti lähteä pois." Rihanna änkytti 
niin epäselvästi, ettei Jim-Oscar saanut mitään tolkkua hänen puheestansa.  
Rihanna häpesi, että oli tullut toisen asuntoon änkyttämään sekavia. Hän ajatteli, jos lähtisi nyt hyvin 
liukkaasti ennen kuin mokaisi täydellisesti ja mies soittaisi poliisit. Juuri kun hän oli tarttumassa oven 
kahvaan, niin silloin hän sai loistoidean testata miehen luotettavuuden. Hän mukamas pyörtyi Jim-Oscarin 
jalkojen juureen sanoen: "Ooooh, pökerryn!" ja rojahti teatterimaisesti eteisen lattialle.  
Jim-Oscar säikähti ja alkoi taputella tytön poskia, jotta tämä virkoaisi. Pyörtynyttä näyttelevä Rihanna tunsi 
kiihottuvansa, kun Jim-Oscar kantoi hänet olohuoneen valkoiselle samettisohvalle. Hän piteli silmäluomiaan 
raollaan, jotta näkisi mitä tapahtuu.  
Jim-Oscar asetti kylmän rätin hänen otsallensa, jolloin tämä avasi silmänsä ja kiitti avunannosta. Jim-Oscar 
kehotti ottaa rauhallisesti ja laittoi mediasoittimen päälle ja syötti sisään Rihannan antaman USB-kalikan.  
Kovaäänisistä alkoi kuulua kilpailukappale; Jos sä olisit täällä mun kanssani...  
Jim-Oscar hihkaisi: "Wow, tämä biisi on todella extra hyvä, mutta harmi kun se jäi viimeiseksi." 
Mediasoittimen näyttöruudulle ilmestyi Rihannan kuvia. Yhdessä kuvista hänellä on yllään valkoinen 
napapusero sekä mustanahkavyö, jossa vilkkuu pieniä punaisia led-lamppuja. Kuvassa hän istuu valkoisella 
sohvalla ja hymyilee erittäin suloisesti. Nyt hän nousee istumaan Jim-Oscarin valkoiselle plyysisohvalle.  
Jim-Oscar istuutui hänen jalkopäänsähän ja sanoi: "Mä äänestin sua useaan kertaan, jotta saisit 
mahdollisimman monta ääntä mutta harmi kun äänet eivät riittäneet." Rihanna nousi istumaan ja sanoi: 
"Kiitos, että äänestit… Ottaa pattiin, kun lehdet haukkuivat kappaleen roskaksi." sitten hän ojensi kätensä 
Jim-Oscarille ja sanoi: "Pitele mua kädestä kiinni." Jim-Oscar tarttui hellästi kädestä ja sanoi: "Sä oot hyvin 
kaunis." Rihanna punastui entisestään ja änkytti: "Et säkään oo mikään rumilus.” sitten halasi Jim-Oscaria. 
Jim-Oscar kysyi: "Voitko jo paremmin?" johon Rihanna: "Joo, mä voin erinomaisesti!" Jim-Oscar tiedusteli, 
että missä hän asuu, johon hän vastasi lievästi änkyttäen: "Mä... asun Ha... Hangossa... faijani on Peo Jönis, 
se kuuluisa kapellimestari ja mutsi on töissä Brand Linen terminaalilla teknikkona." Rihanna tunsi vahvaa 
kiintymystä Jim-Oscariin, vaikkei edes tunne koko miestä. Rihanna painoi huulensa miehen huulia vasten ja 
työnsi varovaisesti kielen tämän suuhun. Jim kysyi hämillään: "Mikä tuo oli olevinaan?" johon Rihanna 
änkytti: "Se on ihan tavallinen analoginen heteroseksuaalinen pusu... ööh, en mä tiiä, mikä lie, sen tietäköön 
katti... mä taisin vaan horjahtaa sua vasten ja suu osui sun suuta vasten, Sorry!” Jimiä nauratti makeasti ja 
Rihannaa hävetti, että oli tullut toisen kotiin sekoilemaan. Entä jos miehen mahdollinen tyttöystävä sattuisi 
tulemaan kotiin ja sattuisi olemaan karatemimmi, niin silloin olisi todennäköisesti laulut laulettu.  
Rihanna ajatteli, että nyt olisi ihan oikeutettua, jos Jim-Oscar raiskaisi hänet rangaistukseksi. Pitkän 
hiljaisuuden jälkeen Rihanna sai kysytyksi: "Missä sä oot töissä?" johon Jim-Oscar: "Mä oon töissä, pthyi, 
Keravan kaupungintalon IT-osastolla sähköpostimestarina." Rihanna kysyi työtehtävistä, johon Jim-Oscar: 
"Juu, mun pitää katsoa, että sähköpostipalvelimet toimivat moitteettomasti ja vastata anonyymeihin 
sähköpostiviesteihin."  
Rihanna nousi seisomaan ja sanoi: "Pitää tästä kiirehtiä junalle!" ja meni eteiseen ja otti naulakosta 
olkalaukkunsa ja oli avaamassa ulko-ovea, kun Jim-Oscar sanoi: "Mä voin viedä sut kotiin!" Rihanna sanoi, 
että se olisi kilttiä ja antoi pienen halauksen ja sanoi: "Kyllä mä voin mennä junalla koska biokaasun hinta on 
noussut pilviin.” Johon Jim-Oscar naurahti: "Mulla ei oo mitään erikoista... kyllä mä voin heittää sut 
Hankoon... Siellä ei ole tullut pitkään aikaan käytyä.” Rihanna sanoi: ”Okei, mä maksan sulle biokaasusta.” 
 
 



Jim-Oscar meni siniseksi maalattuun pitkulaiseen keittiöön ja otti esiin kaksi suurta keltaista kahvikuppia, 
joissa lukee punaisella Rix DAB – Pulse of Finland. Jim-Oscar laittoi pöydällä olleen valkoisen törkyisen 
kahvikupin piiloon tiskialtaaseen ja samalla sanoi: "Ensin juodaan kahvit!" Rihanna meni varovaisesti 
keittiöön ja asettui istumaan pienen pöydän ääreen. Pöytä on talon päätyikkunan vieressä.  
Ikkunalla on suuria Aloe Vera kasveja sekä pieni punainen pastilliaski, jossa on hänelle tuntemattomia 
skandinaavisia pastilleja. Vastakkaisella seinällä, oviaukon vieressä, on jääkaappi ja pakastin päällekkäin.  
Jääkaapin päällä nököttää pieni musta radiovastaanotin. Seinillä on pieniä valotauluja sekä ruoka-aiheisia 
julisteita. Jim-Oscar laittoi keittiönpöydälle pyöreän sinisen peltirasian, jonka päällä lukee valkoisella;  
Harjulan pikkuleipiä – Harjula kakor – Harjula Cookies. Rihanna sattuu tietämään, että Harjula on Keravan 
kaupunginosa, jossa on kuuluisa Sirkan leipomo. Rihanna otti yhden keksin ja laittoi sen kielensä päälle. 
Hetkessä marenkimainen keksi suli ja suuhun jäi hyvä maku. 
Jim-Oscar hörppäsi hetkessä kahvit ja sitten latasi uudelleen sinisen kahvikoneen. Rihanna huomasi, ettei 
mies osaa hetkeäkään istua aloillaan vaan koko ajan touhuaa jotain.  
 
Kahvin jälkeen Jim-Oscar pukeutui tumman siniseen paksuun toppatakkiin, jonka hihoissa lukee keltaisilla 
muovisilla koho kirjaimilla; R-Safety. Rihanna kysyi uteliaisuuttaan, että mikä on R-Safety, johon Jim-Oscar: 
"Sen tietäköön katti... en todellakaan tiedä. Mikä lie. Takki on kulkeutunut suvussa." Sitten he poistuivat 
asunnosta. Jim-Oscar tarkisti monta kertaa oven, että se meni varmasti lukkoon, hyvä kun ripa ei irronnut. 
 
Sitten he kävelivät talon toiseen päätyyn, jossa seisoi punainen Volkswagen ME. Auton oikealla puolella on 
tummansininen Brandia ja vasemmalla puolella on hopeanvärinen Ford.  
Autossa Jim-Oscar laittoi autoradion päälle. Hän tapaa kuunnella ahkerasti Rix DAB radiokanavaa, joka 
lähettää runsaasti soittolistamusiikkia, ehkä liikaakin. Musiikin välissä juontaja höpöttää jotain.  
Juuri nyt kun Rihanna ja Jim-Oscar istuvat autossa, niin radiosta tulee popin, rockin ja rapin sekoitusta. 
Kanava soittaa hyvin harvoin iskelmää. Rihanna tietää, että aamuohjelmassa on hirveää räkätystä.  
 
Autossa on mustat keinonahkaistuimet, jotka tuntuivat ihanalta Rihannan paljaita reisiä vasten. Hänellä oli 
yllään mustanahkaminihame.  
Jim-Oscar syötti autonkortinlukijaan avainkortin, jolloin moottori alkoi lievästi surista. Sen enempää ei 
nykyautot äännä. Jim-Oscar sanoi, että kerran autonavainkortti katkesi, joka oli avainkorttinipussa, joka 
roikkui kaulan ympäri olevassa hihnassa. Ilmeisesti hihna joutui reiden alle, jolloin kortti taipui niin, että se 
räsähti poikki, mutta onneksi moottori ehti käynnistyä. Jim-Oscar kertoi, että myöhemmin hänen isänsä oli 
liimannut kortin ehjäksi, mutta onneksi sentään hänellä oli vara-avainkortti. Myöhemmin hän kävi 
Volkswagenin kaupassa korjauttamassa kortin.  
 
Jim-Oscar valitsi navigaattorilta sopivan reitin Hankoon, jolloin auto lähti liikkeelle. Hän valitsi manuaalisen 
ohjauksen, ettei tyttö pelkäisi. Hän itsekään ei oikein luota automaattiohjaukseen, varsinkaan erään 
syksyisen autoajelun jälkeen, kun auto meni ojaan. Silloin hän oli Keravan lentokentän luona katselemassa 
lentokoneita, kun automaattiohjaus itsestään meni pois päältä ja auto lähti kiemurtelemaan ja meni suoraan 
rapaojaan. Onneksi vauhti ei ollut kova eikä tullut henkilövahinkoja. Hän itse onnistui työntämään auton pois 
ojasta. Nykyiset autot ovat hyvin kevyitä. Myöhemmin hän huomasi, että auton vasen helma oli taittunut 
mutta onneksi se ei erotu, jos sitä ei ala erikseen syynätä, kertoi Jim-Oscar samalla, kun Rihanna istui 
apumiehen istuimella.  
 
Hankoon menee tätä nykyään leveä moottoritie eli sinne pääsee noin parissa tunnissa, jos liikenne ei 
ruuhkaannu. 
Hangossa tie sukeltaa vasta valmistuneeseen Via Baltica -tunneliin, joka menee Suomenlahden alitse 
Paldiskiin. Parhaillaan ollaan käsikirjoittamassa virolais-suomalaista poliisisarjaa, jossa seikkaillaan Hangon 
ja Paldiskin alueilla. 
 
Rihanna istuu omassa huoneessaan ja puhuu yhä takkipuhelimeen: "Oikeesti sä et tiiä kuinka mul on pää 
kippee siis meil oli eilen Jim-Oscarin luona tosi rankat bileet... ja mä olin melko lailla huppelissa... vedin kaks 
terästettyä siideriä ja olin ihan kännis... Meijän piti ekax viettää ihan kiva ilta muutaman siiderin ja frendin 
kaa... mutta sitten tuli yks mun luokkafrendi Jessica ja toi vittu... koko lehmälauman mukana! Niitä en ees 
tuntenu! Arvaa vituttaaks vähä?" Rihanna nielaisi ja jatkoi: "Sit mun oli pakko soittaa Jeanille siis Jimin 
broidille, että se tulis ja heittäis ne mulkerot pihalle, kun sattuu olemaan kehonrakentaja... Sitten Jean tulikin 
Aah! saakeli, että mä inhoon tommost mennoo! Mut joo, Sorry, taas jälleen kerran puran mun tunteet sulle, 
Sorry! Hei, mul olis yks pyyntö... haluut sä helppii mua yhes aineen kirjotukses? Kato, mull on femma 
esperantossa ja se olis niiku esperanton aine, semmone loppuaine. Ja meijän pitäis kirjoittaa jostai 
Rainforest jutusta... sen pitäis olla jotai 3-6 sivuu pitkä käsin kirjoitettuna ja arvaa onks boring?" Rihanna 
sanoo ystävättärelleen Clara Peltoselle. He tapaavat usein soitella koska nykyisin he asuvat eri 
kaupungeissa. He tutustuivat toisiinsa kuudennella luokalla. 
 



Clara on hyvin impulsiivinen ja hänellä on hopeansiniseksi värjätty otsatukka. Puhelun päätteeksi Rihanna 
sanoi: "Oi, onks kello jo noin paljon? Nyt tämä tyttö taitaa lopettaa... soitellaan, hei, vielä yks juttu! Siinä mun 
uudella kotisivullani on videopätkä sieltä Jim-Oscarin bileistä ja mä oon se, joka roikkuu koko ajan Jim-
Oscarin kaulassa.... Siellä kotisivulla on nyt enemmän matskuu, kun se ennen näytti niin tylsältä, kun oli vain 
valokuvia... Joo, nyt on aika lopettaa! Moidå!"  
 
Tätä nykyään puheluista ei enää peritä maksua. Puhelumaksut peritään takkipuhelinta ostettaessa ja sen 
jälkeen voi soitella niin paljon kuin ääntä riittää. Toki on yhä perinteisiä älypuhelimia, joiden pre-paid 
kortteihin pitää ladata rahaa kerran kuussa. Suomen edullisin matkapuhelinoperaattori on Comgulf. 
 
Puhelun jälkeen Rihanna katsoi sähköpostin WAPplus älykellollaan, joka on rannekelloa muistuttava 
kommunikaatioväline, jonka voi langattomasti kytkeä takkipuhelimeen. Takkipuhelin käyttää samaa 
tekniikkaa kuin älypuhelimet ja älykellot. 
 
Rihanna ei ole pariin viikkoon lähettänyt Jim-Oscarille sähköpostia, jotta jätkä ehtisi kaivata häntä, siispä nyt 
on korkea aika kirjoittaa, kun jäbä ei ole kirjoittanut.  
Sorry, ei oo tullu meilattua vähää aikaa! On ollu hirveesti kiireitä... Mites sulla futaa? Mullehan kuuluu 
pelkkää hyvää paitsi, että koeviikot on alkanut taas... blääh! Olin viikko sitten työharjoittelussa! Se oli aika 
Yes! Nähdään sitten viikonloppuna! /Rihannasi. Hän kirjoitti Jim-Oscarin osoitteen ja painoi nappulaa.  
Jo puolen tunnin kuluttua tuli vastaus, jossa Jim-Oscar antoi kotisivunsa osoitteen, jonka hän oli juuri 
päivittänyt viimeisen päälle. Hän on melkoinen Webmaster. Hän on luvannut tehdä Rihannallekin tyylikkäät 
kotisivut. Töissä hän on saanut uusia työtehtäviä, joihin kuuluu muun muassa Keravan kunnan kotisivujen 
päivitys. Hän on saanut vapaat kädet muokata sivuja. Osastopäällikkö Krisu Kallela on monta kertaa kehunut 
Jim-Oscarin aikaansaannoksia.  
 
Heti kun Rihanna oli lukenut Jim-Oscarin lähettämän sähköpostiviestin, niin silloin hän katsoi tämän 
kotisivua. Hän meni olohuoneeseen ja laittoi suuren kuvaruudun päälle ja kirjoitti kotisivuosoitteen. 
Rihannasta sivut vaikuttavat melko kuivilta koska ne ovat hyvin asiapainotteisia. Sivulla hän esittelee muun 
muassa radiokanavia sekä poliittisia puolueita. Vaikuttaa siltä, että Jim-Oscar kannattaa The People's Party 
Digitalsia, joka on hyvin liberaalinen ja kannattaa enemmän sähköistä yhteiskuntaa, jotta ihmiset voisivat 
enemmän relata. 
 
Jim-Oscarin kotisivuissa Rihannaa miellytti eniten virtuaaliosuus, jossa hassun näköinen virtuaalihahmo 
kertoo tietoa eri radioasemista ja puolueista. Välillä hahmo soittelee radioasemien tunnussäveliä ja näyttelee 
niiden logoja. Jos kävijä pukee yllensä datapuvun ja datalasit, niin silloin näkee virtuaalihahmon istuvan 
suoraan edessä. Ilman datalaseja hahmon näkee näyttöruudusta ihan kuin se olisi uutistenlukija.  
Sivun alalaidassa lukee; Thanks to Media critical TASS Lakehead in Fanta City, Bryssel, joka on ollut 
auttamassa sivujen teossa. 
 
Rihanna lähetti vastauksen; Juup, sivuillas kävin hetki sitten... No, jos mä nyt sanon ihan suoraan, niin mun 
mielipide on, että ne sun sivus on liian kuivat! Sorry vaan, mutta kysyit ihan ite mitä mieltä oon... Ja mul ei oo 
hajuukaa miten sivuista sais paremmat, mutta tuo radioesittely on ainoa hyvä juttu! Heh, vai että 
hammaslääkärissä oot käynyt, noh oliks monta reikää? Mullakin on ollut reikiä melkein joka kerta (ja nytkin 
mulla on kosteena ykskin reikä, you know. Skidinä mull oli hirvee hammaslääkärikauhu, kun en suostunut 
avaamaan suutani ja lekurin oli laitettava eräänlainen rautavekotin suuhuni, jotta kita pysyisi auki. Hirveetä! 
Terveisin /Rihannasi. 
 
Sitten hän meni huoneeseensa ja laittoi tietokoneen päälle ja alkoi kirjoittaa tulevaisuuskertomusta, joka 
sijoittuu vuoteen 4001 ja kertoo laulajapoika Robertosta, joka muistuttaa häntä itseään. Rihanna on kova 
tyttö kirjoittamaan novelleja. Ne kertovat lähinnä hänen omasta elämästään, jonka hän naamioi 
vastakkaiseksi sukupuoleksi ja kääntää kaiken päälaelleen. Idean hän on löytänyt netinsyövereistä. 
Sattumalta hän on löytänyt jonkun toisen blonditytön kotisivun nimeltä JK Direct, jonka yhteydessä on jonkun 
forssalaisen Kivisen perheen videosivusto, jossa on paljon lomavideoita, synttärifilmauksia, perheen kahden 
tyttären syntymät sekä kolmet hautajaiset.  

 
Kertomukset Rihanna laittaa kotisivulle, jotta siellä kävijät voisivat niitä lueskella ja antaa palautetta. Hän 
onkin saanut paljon palautetta ja osa on negatiivista. Monen mielestä Rihannan novellit ovat melko sekavia, 
joissa liikaa hypitään paikasta ja ajasta toiseen sekä aikamuodot ovat päin persettä. Rihanna kadehtii sitä 
tuntematonta forssalaista Kivisen tyttöä, joka kirjoittaa erittäin moniulotteisesti.   
Nykyään Rihanna on kiinnostunut laulamisesta, mutta sekin alkaa pikku tympimään, kun Sävelfestivaaleissa 
sijoittui viimeiseksi, mutta ensi vuonna hän aikoo yrittää uudestaan. Isä Peo kannustaa tytärtään jatkamaan 
musiikkialalla, jotta Rihannasta tulisi kuuluisa laulaja.  
 



Hän on lukenut netin historiasivustoilta, että joskus muinoin hänen kaimansa on ollut erittäin suosittu laulaja, 
ehkä myös minusta tulisi yhtä suosittu, kuten hän tapaa itse mielessään vatuloida.  
 
Iltapäivällä ovikello soi ja Rihannan äiti avasi oven. Siellä oli Jim-Oscar. Heti kun Rihanna oli kuullut Jim-
Oscarin hieman monotonisen änkyttävän pornoäänen, niin silloin hän ryntäsi toisesta kerroksesta 
halaamaan poikaystäväänsä. Sitten he menivät yläkertaan, jossa on Rihannan huone. Rappuset menevät 
olohuoneen ja vierashuoneen välissä suoraan eteiseen. Rappuset ovat hyvin kapeat niin, että niissä mahtuu 
kävellä vain peräkkäin. Rappuset on päällystetty punaisella kokolattiamatolla. 
Jim-Oscar istuutui Rihannan sängyn reunalle ja sanoi: "Mä oon kaivannut sua niin maanperusteellisesti!"  
Rihanna istuutui Jimin viereen ja kietoi kätensä tämän ympäri ja sanoi: "Niin mäkin, ihan vedet tuli silmään, 
kun kaipasin sua.” ja painoi päänsä Jim-Oscarin olkapäätä vasten ja jatkoi: "On turvallista olla tällaisen 
gorillan kainalossa" Jim-Oscar kutitteli Rihannaa vatsasta ja nauroi: "Tämä apina näyttää sulle turvalliset!"  
Rihanna kiihottui ja se on sen merkki, että Jim-Oscar on löytänyt tämän G-pisteen.  
 
Loppu. 


